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Inleiding 
 
Met toestemming van de schrijver Albert Timmer onderstaand 
artikel overgenomen, en voorzien van enkele kanttekeningen. 
https://www.wat-is-waarheid.info/kanker.htm 
 

Het bedrog v.d. kankerbestrijding. 

Inleiding: 
Al een aantal jaren hield het onderwerp van deze pagina me 
bezig. Na iemand uit mijn familiekring te hebben zien overlijden 
aan kanker en na getuige te zijn geweest van het waardeloze 
geklungel van de kankerindustrie werd ik opnieuw bij de keiharde 
realiteit bepaald. Die realiteit is dat de mens in zijn algemeenheid 
sinds de eerste zonde voortdurend heeft toegegeven aan de 
verleiding om “als God” te kunnen zijn. Dat daarbij aan de 
waarheid geen waarde wordt gehecht heeft de geschiedenis 
talloze malen laten zien. Toen Jezus Christus de waarheid van het 
evangelie van het Koninkrijk Gods bekend maakte kwam Hij keer 
op keer tegenstanders tegen die zichzelf dan ook hoog en breed 
op de troon hadden gezet. Vanaf die troon regeerden zij hun eigen 
koninkrijkjes en werd Jezus als een bedreiging voor hun 
koninkrijkjes gezien. Kort nadat Jezus zijn vriend Lazarus had 
opgewekt uit de dood zeiden de Farizeeën in Johannes 12:19 dan 
ook ontzet tegen elkaar: “Gij ziet voor uw ogen, dat gij niets 
bereikt; zie, de gehele wereld loopt Hem na”, waarmee ze lieten 
blijken hun eer en aanzien niet kwijt te willen raken. In onze tijd 
is het niet anders want ook nu zijn er gewetenloze lieden die hun 
eigen eer, aanzien, winst en welvaart als het hoogste goed 
beschouwen en ten koste van anderen hun status en rijkdom 
willen handhaven, of.... die zich willens en wetens laten 
gebruiken voor de kwaadaardige plannen van de satan. Die als de 
overste van deze wereld zijn resterende tijd uitbuit om nog zoveel 
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mogelijk schade te kunnen veroorzaken. Geestelijke schade in de 
eerste plaats, maar ook lichamelijke schade. Het wrange is dat zo 
velen de genadeloze uitvoerders van dit satanische plan via 
allerlei buitensporig hoge premies voor “zorgverzekeringen” 
ook nog eens van miljarden euro's/dollars voorzien in de waan dat 
deze dienaren van de satan het beste met hen voor hebben. Maar 
dát is nu net niet het geval. 
 
De griezelige realiteit is daarentegen dat kanker door de 
machthebbers in deze wereld (zoals dat ook met vaccinaties en 
abortus het geval is) wordt ingezet als wapen tegen de 
“overbevolking van moeder Aarde”. Dit wapen vertoont 
verbijsterende overeenkomsten met de uitroeiing van miljoenen 
mensen die destijds door de Nazi's in praktijk werd gebracht! 
Waarover verderop meer. Even enkele cijfers ter illustratie: van 
al de kankerpatiënten die door de beulen van de kankerindustrie 
worden “behandeld” is 98% binnen 5 jaar dood. Of beter 
gezegd: vermoord!! Wat niemand echter van deze 
massamoordenaars mag weten is dat dankzij de ontdekkingen van 
de Duitse arts dr. Ryke Geerd Hamer de overlevingskans van 
kankerpatiënten 98% is!! Daar zijn de beulen van de 
kankerindustrie overigens heel goed van op de hoogte. Luister in 
het hiernaast/hierboven staande videofragment maar eens naar 
wat dokter Hamer hier zelf over vertelt. Over dokter Hamer kun 
je verderop op deze pagina meer lezen. 
  

Chemisch bedrog. 

Zoals al zo vele malen is gebleken heeft de in zonde vervallen 
mens zich als gevolg van de zonde laten wijsmaken dat hij God 
kan evenaren. De leugen van de satan waarmee hij de mens tot 
zonde verleidde luidde dan ook niet toevallig: “maar God weet, 
dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, 
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en gij als God zult zijn.....” Dat “als God zijn” is sindsdien een 
talloze malen terugkerend ideaal geweest voor talloze zondaren 
die, door arrogantie verblind, meenden God niet meer nodig te 
hebben. De wereld van vandaag is daar dan ook vol van. Met 
name alles dat voor wetenschap moet doorgaan heeft een stempel 
gelegd op het denken van de man in de straat. De tijd dat de 
dokter en de dominee in het dorp tot een elite behoorden die het 
allemaal zo goed meende te weten omdat “ze ervoor geleerd 
hadden” is wat de dominee betreft weliswaar grotendeels voorbij, 
maar de dokter zit nog steeds een stuk steviger in het zadel. Met 
name de medische wetenschap namens welke die dokter spreekt 
houdt de mensheid nog steeds in een gruwelijke wurggreep. 
Want..... de feiten zijn dat de farmaceutische bedrijven vele 
miljarden verdienen aan een berg medicijnen waarvan meer dan 
95% waardeloze rotzooi is waarvan de genezende werking nooit 
is bewezen. 
 
Sterker nog: dr. John Virapen (een ex-directeur van Eli Lilly and 
Company met 35 jaar ervaring in deze wereld van criminaliteit en 
omkoperij) biechtte op dat door de farmaceutische industrie 
wereldwijd zelfs meer mensen worden gedood dan er in al de 
oorlogen bij elkaar om het leven komen. En dat niet per ongeluk, 
maar opzettelijk! Wereldwijd 8 miljoen doden per jaar!! Deze 
insider had ons trouwens nog meer tenenkrommende feiten te 
melden, zoals: 

 De farmaceutische industrie doet niets anders dan het 
vernietigen van een groot deel van de wereldbevolking. 

 De farmaceutische industrie verdient massa's geld door 
iedereen te vertellen dat hij/zij ziek is. 

 De farmaceutische industrie straft je eerst door middel van 
de gevolgen van medicijngebruik en dan doden ze je met 
hun “geneesmiddelen”. 
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 Er bestaan slechts enkele goede producten van de 
farmaceutische industrie maar verreweg het meeste dat 
wordt geproduceerd is complete rotzooi. 

 Men is totaal niet geïnteresseerd in jouw gezondheid, men 
is er uitsluitend op uit jou ziek te maken om zodoende de 
afzetmarkt voor medicijnen te vergroten. 

 Er worden door de farmaceutische industrie geen ziekten 
genezen. Men bestrijdt alleen maar de symptomen 
(ziekteverschijnselen). 

 De farmaceutische industrie gebruikt de media om de 
massa te bestoken met desinformatie en leugens. 

 Meer dan 75% van de leidende wetenschappers op het 
gebied van medicijnen wordt door de farmaceutische 
industrie betaald. Denk hierbij eens aan het spreekwoord: 
wiens brood men eet, diens woord men spreekt! 

 De farmaceutische industrie bedenkt nieuwe ziekten die in 
gerichte marketing campagnes massaal onder de aandacht 
worden gebracht om de afzetmarkt voor 
“geneesmiddelen” te vergroten. Denk hierbij ook aan die 
massahysterie destijds rond de niet bestaande 
“Mexicaanse griep”!! 

 Voor veel nieuw toegelaten medicijnen bestaat er geen 
lange termijn studie en niemand weet dus wat een 
langdurige inname tot gevolg heeft. 

 Regeringen worden omgekocht om (dodelijke) medicijnen 
op de markt toegelaten te krijgen. 

De genoemde ex-directeur kan vanwege deze en andere 
onthullingen tegenwoordig niet meer zonder een bodyguard de 
straat op omdat zijn voormalige werkgevers hem het liefst zo snel 
mogelijk uit de weg willen ruimen. Kijk eens aan! Weten wij 
tenminste meteen weer met wat voor criminelen wij hier van doen 
hebben! Deze gifmengers hebben duidelijk nogal wat op hun 
geweten. Zij liggen dan ook echt niet wakker van de vrijwel totale 
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onmogelijkheid om in een lab chemische troep te produceren die 
genezend zou werken. Troep waarvan bovendien geen hond van 
tevoren weet welke (nadelige) effecten deze stoffen hebben op het 
menselijk lichaam. Dat moet namelijk eerst in de praktijk getest 
worden en geen sterveling zal zichzelf zomaar vrijwillig als 
proefkonijn ter beschikking stellen. Dus dumpen deze criminelen 
hun nieuwe “super medicijnen” geregeld op de markt met als 
gevolg dat er nogal eens zeer kwalijke en zelfs dodelijke 
bijwerkingen aan het licht komen. Daarvan zag ik in een Duits 
TV programma een sprekend voorbeeld waarbij een aantal 
proefpersonen slechts voor een som geld bereid was als 
proefkonijn te dienen voor een zoveelste middel “tegen kanker”. 
Vooraf moesten ze wel een contract ondertekenen dat hen 
verbood om er achteraf ruchtbaarheid aan te geven, mochten de 
resultaten tegenvallen. En die vielen dus zwaar tegen. Onder 
andere zware brandwonden waren hun beloning en op de vraag of 
de fabrikant van die rommel kon verklaren waarom het zo fout 
was gelopen kon een woordvoerder van deze farmaceutische 
gifmengers slechts stamelen: “We weten het niet, we weten het 
echt niet”. Nee, natuurlijk weten jullie dat niet, stelletje door en 
door corrupte pillendraaiers! Als de mens zonodig in zijn 
arrogantie en opstandigheid tegenover de Schepper meent allerlei 
chemische gifmengseltjes als vervanging te kunnen gebruiken 
voor de natuurlijke voedingsstoffen die de Schepper voor ons 
lichaam heeft gemaakt is het resultaat slechts dikke ellende. Dat 
werd me weer eens heel duidelijk bij het lezen van enkele 
getallen. Die getallen waren: 60.000 en 200.000. Die 60.000 is 
namelijk het aantal mensen dat jaarlijks in Duitsland sterft als 
direct gevolg van medicijngebruik. Terwijl 200.000 mensen 
jaarlijks in Duitsland een medicijnvergiftiging oplopen, wat alles 
bij elkaar opgeteld als uitkomst geeft dat de ernstige bijwerkingen 
van farmaceutische producten de vierde doodsoorzaak is 
geworden, na hartinfarct, beroerte en kanker. Dus in plaats van 
die laatste drie doodsoorzaken te bestrijden hebben deze 
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gifmengers er een doodsoorzaak aan toegevoegd. Zoals te 
verwachten was wordt er aan deze massamoord dik verdiend. 
Waar gaat bijvoorbeeld al het geld naartoe dat aan het 
zogenaamde kankeronderzoek en de kankerbestrijding wordt 
uitgegeven? Ik kwam ergens de mededeling tegen dat er sinds 
1970 een slordige 50 miljard dollar aan kankeronderzoek is 
uitgegeven. Ik ga er maar vanuit dat deze 50 miljard wereldwijd is 
uitgegeven aan dit kankerbedrog. Bedrog? Uiteraard! Want 
ondanks dat de gevestigde medische wetenschap talloze 
“overwinningen” claimde voor haar zogenaamde 
kankeronderzoek blijkt dat kanker sinds het begin van 2009 
doodsoorzaak nummer één is in.... Nederland. In Nederland? Oei! 
Dat komt inderdaad al erg dicht bij huis!! In welke bodemloze put 
dat vele geld dan wel wordt gestort zal je verderop wel duidelijk 
worden. 

  

Indiase proefkonijnen. 

Iets verder weg bij huis vinden we overigens nog meer 
dramatische voorbeelden van dit chemische bedrog. In een 
documentaire van de BBC werd onthuld dat de gifmengers van de 
westerse farmaceutische bedrijven in India een gigantische 
hoeveelheid proefkonijnen hebben aangetroffen. Die 
proefkonijnen zijn de minder bedeelden, die in India nauwelijks 
of helemaal geen medische zorg kunnen betalen. Dus, wat doen 
deze farmaceutische ratten?? Met de belofte dat de patiënt een 
gratis behandeling kan ontvangen, na “ondertekening” van een 
overeenkomst, wordt de stakker volgespoten met nieuwe 
“medicijnen”. Het laat zich raden dat de gevolgen meer dan eens 
dramatisch zijn voor de nietsvermoedende patiënt die overigens in 
de waan wordt gelaten dat hij of zij een uitgetest middel krijgt 
toegediend. De schriftelijke toestemming voor de gratis 
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behandeling die ze vooraf moeten ondertekenen (met een 
vingerafdruk of een kruisje als het een analfabeet betreft) is ook 
nog eens in het Engels opgesteld, terwijl velen van deze arme 
drommels zelfs helemaal geen Engels kunnen lezen. Niet 
uitgeteste medicijnen worden via deze sadistische methoden tegen 
zeer lage onkosten voor de pillendraaiers uitgeprobeerd op 
weerloze armen die achteraf, wanneer het resultaat van hun 
“behandeling” een ontstellende lijdensweg tot gevolg heeft, aan 
hun lot worden overgelaten. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat enkele Indiase artsen die aanvankelijk nog aan deze 
experimenten meewerkten gewetensbezwaren kregen en de 
alarmbel luidden. Met als gevolg dat ze werden bedreigd met 
ontslag of nog erger. Een van hen maakte de opmerking dat hij 
zich geen enkel vergelijkbaar experiment kon herinneren, 
uitgevoerd tijdens de laatste pakweg vijftig jaar. De enige 
overeenkomstige sadistische, medische experimenten die hij kon 
bedenken waren die in de concentratiekampen van de Nazi's, 
waarbij o.a. ene Josef Mengele (met de bijnaam: “engel des 
doods”) als kamparts was betrokken. Dat blijkt overigens een 
griezelig realistische vergelijking te zijn want er lopen nog steeds 
massa's van deze engelen des doods rond, zoals uit het 
voorgaande al is gebleken. Volgens schattingen zullen (jaarlijks) 
zo'n twee miljoen patiënten in India het slachtoffer van deze 
goedkope testmethoden zijn. 

Chemische oorlogvoering. 

Kom ik nu op de titel van deze pagina dan is het wat kanker 
betreft een feit dat deze ziekte o.a. het gevolg is van een gebrek 
aan natuurlijke voedingsstoffen. Ik las zelfs, alweer een aantal 
jaren geleden, dat sowieso al sinds begin jaren vijftig van de 
vorige eeuw bekend was dat dankzij een stof genaamd laetrile, 
een andere naam voor vitamine B17, kanker te genezen is en bij 
regelmatige inname hiervan zelfs is te voorkomen. Dat zou 
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kunnen verklaren waarom bij de “primitieve” volken die deze stof 
nog wel in hun ongecultiveerde voedsel hebben vrijwel geen 
kanker voorkomt. Echter, de moderne mens die, op advies van de 
satan, zichzelf tot schepper heeft verheven heeft deze stof 
grotendeels uit het moderne “welvaartsvoedsel” verwijderd. Dit 
heeft inderdaad grote welvaart gebracht, al bestaat die welvaart 
wel vrijwel geheel uit de vele miljarden die voornamelijk door de 
farmaceutische maffia bij elkaar zijn geroofd. De leugen regeert. 
Zoals de mens tot zonde en misère verviel door de leugen van de 
satan te geloven, zo wordt de mensheid ook nu door de leugen in 
een wurggreep gehouden. Onder het valse voorwendsel van 
“kankerbestrijding” worden in werkelijkheid nog steeds miljarden 
binnengehaald om daarmee de winsten van deze moderne 
gifmengers op peil te houden. Er wordt niets aan 
kankerbestrijding gedaan, net zomin als er oprecht en werkelijk 
wordt gezocht naar geneesmiddelen voor andere ziekten. In de 
bovenstaande alinea “Chemisch bedrog” is dit feit al aan de orde 
geweest. Zouden de vele (niet bestaande) ziekten en kwalen 
dankzij welke de “geneesmiddelenindustrie” nu nog miljarden 
winst maakt verdwijnen dan zou deze complete handel in 
ziekten, dus deze miljardenindustrie, in elkaar storten. Anders 
gezegd: deze leugenbende heeft er alle belang bij dat de mensheid 
gebukt gaat onder (niet bestaande) ziekten omdat men daaraan 
grof geld kan verdienen. 
Toen er meer dan vijftig jaar geleden in Amerika werd ontdekt 
dat de stof laetrile (vitamine B17) kanker kan voorkomen en zelfs 
kan genezen werd de ontdekker van dit feit aan alle kanten 
tegengewerkt en voor kwakzalver uitgemaakt, óók door het 
Amerikaanse Nationale Kanker Instituut!! Hij werd zelfs onder 
druk gezet om zijn onderzoek en experimenten stop te zetten, 
waaruit wel heel overtuigend bleek dat de aan de ketting van de 
farmaceutische industrie vastgeketende medische “wetenschap” 
absoluut niet is geïnteresseerd in de oplossing van het 
kankerprobleem. In de jaren '70 van de vorige eeuw deed een 
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professor in Amerika onderzoek naar de bewezen gunstige 
invloed van vitamine C op het voorkomen van kanker. Op zijn 
verzoek om subsidie voor zijn onderzoek kreeg hij van het 
Nationale Kanker Instituut van Amerika als antwoord: “De weg 
naar een vitamineantwoord op kanker is van géén medisch 
belang”. Tja, er zijn inderdaad van die momenten in je leven dat 
je toch echt maar amper kunt geloven wat je leest! 
 
Dat overkwam me bijvoorbeeld ook toen ik op een Amerikaanse 
site, bedoeld voor het bestellen van vitaminen, mineralen en 
voedingssupplementen, las dat men geen toestemming had om 
vitamine B17 te verkopen. Vrij vertaald was de boodschap van de 
Amerikaanse waakhond voor de belangen van de farmaceutische 
maffia, de U.S. Food and Drug Administration,: “Wij hebben er 
geen belang bij dat onder meer door het gebruik van vitamine 
B17 de kankerepidemie tot staan wordt gebracht omdat de 
belangen van onze nationale gifmengers daar groot nadeel van 
zullen ondervinden”. 

  

Het voorgaande houdt overigens wel in dat vrijwel al het geld dat 
ijverige en goedbedoelende mensen bij elkaar halen voor de 
“kankerbestrijding” slechts ten goede komt aan de buitensporige 
winsten die door deze corrupte pillendraaiers bij elkaar worden 
gestolen. Om de schijn op te houden dat er wel naar een 
geloofwaardige kankertherapie is gezocht hebben zij de 
chemotherapie en de bestraling van kankercellen uitgevonden. 
Vergeleken met wat onze Schepper ons ter beschikking heeft 
gesteld voor het genezen én voorkomen van ziekten komen deze 
bulldozer methoden er zo ongeveer op neer dat men met een 
kruisraket een mug uit de gordijnen probeert te schieten. Het zit er 
dik in dat die mug na afloop van deze stoutmoedige 
oorlogshandeling zijn langste tijd wel heeft gehad maar zeer 
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waarschijnlijk zal hij niet in zijn eentje het hiernamaals betreden. 
Dit chemische geweld inspireerde mij ooit om de chemotherapie 
(zeer toepasselijk) om te dopen tot de chemische oorlogvoering. 
Want iets anders is het niet. Het is een oorlog die met chemische 
wapens wordt gestreden en waarbij niet de gezondheid van de 
mensheid het hoogste ideaal is maar o.a. de gigantische winsten 
van de farmaceutische roversbenden. Plus uiteraard het hierboven 
al genoemde ideaal om het overgrote deel van de 
wereldbevolking uit te roeien. Dit gaat overigens ook op voor de 
meedogenloze aids-bestrijding, een “bestrijding” die slechts in 
stand wordt gehouden om te kunnen doden. Want: het zijn de 
zogenaamde “aids-remmers” die, evenals de chemotherapie en de 
bestraling van kankercellen, dodelijk zijn. Aids zelf is een niet 
bestaande ziekte! 
 
De keiharde realiteit is: 

1. De corrupte farmaceutische industrie heeft de oplossing 
van het kankerprobleem bewust tegengewerkt. 

2. Massa's mensen zijn nodeloos aan een ziekte gestorven die 
absoluut niet wordt bestreden maar zeer bewust in stand 
wordt gehouden, als middel tegen de “overbevolking” van 
“Moeder Aarde”. Ik herhaal de kille cijfers nog maar 
even: van al de kankerpatiënten die door de beulen van 
deze kankerindustrie worden “behandeld” is 98% binnen 
5 jaar dood. 

3. Een werkelijke bestrijding van kanker en zovele andere 
welvaartsziekten wordt door de farmaceutische maffia 
niet op prijs gesteld. 

4. Als zoethoudertje zijn onder andere de bestraling en de 
chemotherapie bedacht. 

5. Geld dat in naam van de kankerbestrijding door 
goedwillende mensen wordt ingezameld komt beslist niet 
ten goede aan de oplossing van het kankerprobleem omdat 
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het voortbestaan van kanker een welkome bron van 
inkomsten is voor de werkelijke terroristen op deze 
wereld. 

6. De terroristen die dit allemaal op hun geweten hebben 
zitten daarom niet met een hoofddoekje om ergens in een 
grot in Verweggistan om zich te verschuilen voor het 
klappertjespistool van president Bush en zijn opvolgers 
maar lopen heel gewoon vrij rond in maatpakken en achter 
dure stropdassen. 

De slechteriken die ik zojuist bij punt 6 in de kraag heb gevat 
bevinden zich niet alleen in de farmaceutische industrie maar ook 
in de kringen van hun corrupte handlangers = de regeringsleiders 
en daarom maken we nu even een uitstapje naar de bezigheden 
van deze griezels. Die bezigheden bestaan o.a. uit: 

  

De “strijd tegen het terrorisme”. 

De situatie is nu dat er sinds september 2001 een “strijd tegen het 
terrorisme” aan de mensheid is opgedrongen. De massamedia 
hebben sindsdien overuren gedraaid om een lawine van 
desinformatie over de wereldbevolking uit te kunnen storten. 
Zoals te verwachten was is er niets nieuws onder de zon. Er is 
slechts een versleten paard van Troje van stal gehaald, een paard 
dat al meer dan eens de trukendoos bleek te vullen van 
machthebbers die er bepaalde zaken door wilden drukken. Als je 
zoiets zo onopvallend mogelijk wilt doen schep je eerst een 
gevaar of een “gemeenschappelijke” vijand, je werpt jezelf 
vervolgens op als de grote verlosser van dat kwaad en je wordt op 
handen gedragen. Ondertussen knijpt men uit sympathie een 
oogje dicht als je beweert bepaalde zaakjes te moeten regelen in 
“een ieders belang”. Ook de Romeinen kenden destijds die truc al 
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en in onze dagen hebben de witte boorden criminelen in 
Amerika een hedendaagse variant van dit bedrog in de strijd 
geworpen. Want tegen wie er dan wel gestreden moest worden 
was niemand echt duidelijk. Om de wereld daarvan eerst maar 
eens definitief te overtuigen werden een serie terroristische 
aanvallen op Amerikaans grondgebied in scène gezet. Wie kent 
niet die TV beelden van president Bush die tijdens dit hele 
spektakel een school bezocht? Nadat meneer de president door 
een van zijn medewerkers een bericht kreeg ingefluisterd dat 
zonder enige twijfel de vliegtuigcrashes betrof zat hij minuten 
lang de “compleet overdonderde” meneer uit te hangen. Zijn 
houding straalde echter maar één ding uit: hij was absoluut niet 
verrast door deze gebeurtenissen. Zijn verongelijkte tronie bleef 
nog enige tijd in beeld terwijl hij ondertussen probeerde alsnog de 
indruk te wekken aandacht voor de kinderen te hebben maar een 
beetje psycholoog kon daar moeiteloos dwars doorheen prikken. 
 
Wij hoeven dan ook beslist geen waarde te hechten aan het 
doorzichtige verhaaltje dat deze medeplichtige ex-president 
ophing alsof hij een wedergeboren christen zou zijn. De keiharde 
realiteit is namelijk dat de satan als overste van deze wereld 
alleen die personen op invloedrijke posten duldt die volledig naar 
zijn pijpen dansen. Met wie in het wereldje van regeringsleiders 
(inclusief de koningshuizen) niet aan de maatstaven van de satan 
kan voldoen wordt dan ook hardhandig afgerekend. In het rijk van 
de satan kent men geen genade! 
 
Niet lang nadat de puinberg van dit drama (inclusief het 
aanwezige forensisch bewijsmateriaal van de ware toedracht!!) 
zeer kort na de ramp al werd afgevoerd hadden de bedenkers van 
dit hoogverraad al de te verwachten zondebokken “in de wachtrij 
staan”. Dat bijvoorbeeld Saddam Hoessein een beest was zal geen 
normaal denkend mens betwijfelen. De feiten zijn echter dat 
dezelfde regeringen die Saddam zo graag wilden uitroken dit 
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beest eerst zelf jarenlang hebben gevoerd en van 
(wapen)materiaal hebben voorzien, waarmee dit beest zich 
vervolgens eerst eens flink kon uitleven. Zodat iedereen zich 
ervan zou kunnen overtuigen met wat voor een onmens wij van 
doen hadden. De toegepaste truc is dat men eerst heimelijk een 
monster schept om het daarna in naam van de “gerechtigheid” 
weer op te ruimen, waardoor men achteraf zal worden gevierd als 
de verlosser van de “beschaafde” wereld. Dat die beschaafde 
wereld echter helemaal niet zo beschaafd is, is in het voorgaande 
al stevig onder woorden gebracht. De werkelijke terroristen zijn 
juist die boeven die zich schuilhouden achter het rookgordijn van 
ogenschijnlijk goede bedoelingen. Op dat soort misdadigers wordt 
namelijk niet gejaagd. Opmerkelijk was verder dat voordat men 
Irak als een bedreiging voor de wereldvrede afschilderde dezelfde 
handlangers van dit groots opgezette bedrog bij hoog en bij laag 
verkondigden dat Irak niet over massavernietigingswapens 
beschikte. Er werd dus toneel gespeeld. 
 
De bangmakerij voor dreigende terroristische aanslagen dient dan 
ook vooral om de handlangers van de overste van deze wereld (de 
satan) een schijn van oprechtheid te bezorgen zodat zij 
ongehinderd hun verdere voorbereidingen kunnen treffen voor 
een wereld waarin geen plaats meer is gegund aan hen die met 
Jezus Christus rekening houden. Uiteindelijk is dát de strijd waar 
het allemaal in wezen om gaat. 
Daarvoor waarschuwde Jezus Zijn discipelen al in Joh. 15:18-19: 
“Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat 
heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare 
liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit 
de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld”. 

4500 gedode Amerikanen. 
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De huichelachtigheid waaraan zowel de zojuist genoemde 
criminelen zich schuldig maken als ook de grote massa die zich 
door dit boerenbedrog laat meeslepen is onvoorstelbaar groot. Dat 
wordt wel heel duidelijk gemaakt door een paar getallen. Op de 
dag die door de genoemde schurken was bedoeld om de wereld 
naar hun hand te zetten (11 september 2001) kwamen er bijna 
3000 Amerikanen om in het WTC en de wereld was daar 
verbolgen over. Waar daarentegen vrijwel geen sterveling zich 
druk om maakte waren die 4500 andere Amerikanen die op 
diezelfde dag werden vermoord. Jawel, je leest het goed: 4500 
gedode Amerikanen. Deze Amerikanen hadden de pech dat 
niemand hen kende en dat daarom ook vrijwel geen sterveling om 
hun dood rouwde. Deze 4500 gedode Amerikanen waren 
namelijk ongeboren kinderen die door gewetenloze slagers (men 
pleegt hen doorgaans aborteurs te noemen) werden verwijderd uit 
de moederschoot want ook dit gebeurde er namelijk op 11 
september 2001. En het gebeurde opnieuw op 12 september en 
alweer op 13 september en op 14 september en op al de dagen 
daarna tot op de huidige dag. Dagelijks worden er zo in Amerika 
gemiddeld 4500 ongeboren kinderen omgebracht omdat ze niet 
welkom zijn. Hoe groot zou het aantal zijn van hen die in de rest 
van de wereld dagelijks naar de Schepper worden teruggestuurd? 
Antwoord: wereldwijd worden er zo'n 42 miljoen kinderen per 
jaar in de moederschoot gedood. Wat zullen al de schijnheiligen, 
de huichelaars, de aborteurs en al die andere medeplichtigen te 
horen krijgen als ze voor de Rechterstoel van Jezus Christus 
zullen staan? Zouden zij dan nog durven denken dat God al die 
miljoenen kinderen niet heeft opgemerkt die ze naar Hem 
terugstuurden? De mens is verrot, tenzij hij zich bekeert en zich 
wil afkeren van zijn slechtheid en huichelachtigheid. De 
selectieve verontwaardiging waaraan de zondige mens zich 
massaal schuldig maakt door die vele kinderen te verzwijgen die 
dagelijks in deze wereld worden verdelgd is hemeltergend. 
Misleid en vervolgens meegesleept door de vermeende 
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dreigementen van diverse ongrijpbare (en alleen in de wilde 
fantasieën van corrupte regeringsleiders bestaande) terroristen laat 
men zich een stortvloed aan al even corrupte wetjes en 
vrijheidsbeperkingen opleggen. En dat allemaal om het eigen 
bedreigde, comfortabele leventje te kunnen beschermen tegen de 
onvindbare Osamaatjes in deze wereld. Terwijl men gelijktijdig 
weer naar de abortuskliniek ijlt om de gevolgen van een wetteloze 
en zelfzuchtige levensstijl te laten verwijderen. 

  

Een wereld zonder Jezus is 
geprogrammeerd voor zelfvernietiging. 

Terugkerend naar het onderwerp van deze pagina kan ik er 
bijvoorbeeld nog aan toevoegen dat het zyklon-B gas dat tijdens 
de tweede wereldoorlog door de Nazi's werd gebruikt voor het 
vergassen van miljoenen onschuldigen werd geproduceerd door 
dezelfde farmaceutische bedrijven die tot op de dag van vandaag 
vele soorten dodelijke medicijnen produceren. Bedrijven die ook 
toen al zeer nauw samenwerkten met diverse Amerikaanse 
bedrijven en die door deze samenwerking gezamenlijke belangen 
hadden. Het gaat hier dan ook om hetzelfde soort schurken dat 
aan beide zijden van de oceaan aan het moorden is. Want deze 
schurken hebben ondertussen alweer een ander slagveld gevonden 
voor hun chemische oorlogvoering. De wapens die ze voor die 
oorlog hebben gemaakt gaan door het leven als “geneesmiddelen” 
maar genezen is wel het laatste wat ze doen. Over deze en meer 
van dergelijke terroristische bezigheden zou nog heel veel 
geschreven kunnen worden. In het voorgaande heb je al kunnen 
lezen wat een ex-directeur van Eli Lilly and Company erover had 
te zeggen. Het werkelijk bedreigende terrorisme in deze, door de 
zonde ten ondergaande, wereld verschuilt zich o.a. achter het 
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humaan ogende masker van wat zichzelf de “kankerbestrijding” 
noemt. In werkelijkheid gaat het om hetzelfde soort monsters als 
ene Josef Mengele, de Duitse kamparts. Wanneer de Schepper 
van het leven wordt genegeerd degenereert de mens uiteindelijk 
tot een monster. Ook de massa's zondaren die van zichzelf menen 
“een goed leven” te leiden maken zich schuldig aan de grootste 
zonde: het negeren van onze Schepper, met als eindresultaat: de 
mens der wetteloosheid. Daarover schreef de apostel Paulus al in 
2 Tim. 3:1-5: “Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden 
zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, 
geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders 
ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, 
lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 
verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot 
dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht 
daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand”. 
Zolang de mens zijn Schepper, Jezus Christus, de rug toekeert 
zullen het verval en de wetteloosheid steeds verder toenemen. 
Buiten Jezus als de enige weg ten leven is er geen leven 
mogelijk. Een wereld zonder de Schepper van het leven is 
absoluut geprogrammeerd voor zelfvernietiging!! Dit proces van 
zelfvernietiging is onder andere zichtbaar in de talloze doden die 
de gifmengers van de farmaceutische industrie met hun 
chemische oorlogvoering op hun geweten hebben. 

De strijd van dokter Hamer. 

Met wat voor een felheid, haat, lastercampagnes en 
huichelachtigheid wordt vanuit dit kamp, bestaande uit een massa 
moordenaars, iedere moedige ziel bestreden die hun 
misdadigheid aan het licht brengt. En die daarmee de waanzin van 
de zogenaamde medische “wetenschap” aantoont, omdat zij 
volgens de strikte definitie van het begrip wetenschap absoluut 
geen wetenschap is maar hoofdzakelijk een verzameling dogma's 
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en theorieën! Er bestaat namelijk een ijzeren voorwaarde voor de 
genezing van kanker (en van praktisch alle andere ziekten). Want 
uiteindelijk is het kankerprobleem domweg een zondeprobleem. 
Zoals dat met alle ziekten en ellende het geval is. En daarom ligt 
de belangrijkste oorzaak ervan in de geestelijke, bovennatuurlijke 
wereld. Niet voor niets staat er in Spreuken 17:22: “Een vrolijk 
hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het 
gebeente verdorren”. Het is de menselijke geest die het lichaam 
in stand houdt en als dit vermogen van de geest door wat voor 
oorzaak dan ook is aangetast zal “het gebeente verdorren”, wordt 
het lichaam dus aangetast en krijgen ziekten vrij spel. Dat is, 
alweer jaren geleden, de ontdekking geweest van de Duitse arts, 
Ryke Geerd Hamer. Sindsdien heeft hij al duizenden keren die 
ijzeren voorwaarde bewezen, een voorwaarde die inhoudt dat 
slechts door het oplossen en uitpraten van conflicten en 
onverwerkte trauma's zelfs “hopeloze” kankerpatiënten weer 
genezen. Daarmee heeft dokter Hamer onomstotelijk bewezen dat 
wat er in de bijbel staat over het verband tussen de menselijke 
geest en de gezondheidstoestand van het lichaam helemaal waar 
is. 
Uiteraard lag het geheel in de lijn der verwachting dat de 
“gevestigde” medische wetenschap aan de ontdekking van dokter 
Hamer geen enkele boodschap heeft. Want deze kennis zou, als 
zij massaal zou worden toegepast om kanker te genezen, de 
ondergang van een miljardenindustrie betekenen. Of beter 
gezegd: van een miljardenzwendel én van een wereldwijde 
massamoord. Vandaar dat dokter Hamer zo gruwelijk wordt 
gehaat en gevreesd door het gewetenloze ongedierte van de 
farmaceutische/medische maffia (waaronder de kankerindustrie) 
dat hij zich er dagelijks van bewust is door een huurmoordenaar 
gedood te kunnen worden!! Voor zover ik heb begrepen is er al 
diverse keren een aanslag op zijn leven gepleegd. Ik moet hier 
voor de duidelijkheid nog wel even aan toevoegen dat er binnen 
de conventionele gezondheidszorg velen zijn die zich met de beste 
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bedoelingen inspannen om hun zieke medemens te helpen. Omdat 
zij niet weten dat de gezondheidszorg die zij bieden grotendeels is 
gebaseerd op een pseudo-wetenschap, doordat zij opzettelijk dom 
zijn gehouden. 
 
Het ongedierte waar ik op doel bevindt zich dan ook veel hoger 
op de ladder. Meer info hierover vind je in het 
hierboven/hiernaast staande, enkele minuten durende, 
videofragment uit een interview met dokter Hamer waarin hij 
vertelt welke criminelen zowel de “gezondheidszorg”, de media, 
de banken als het justitieapparaat in Duitsland in handen hebben. 
In Nederland en in vele andere landen is de door hem beschreven 
situatie niet anders. Sprekend over de wijze waarop de 
rechtbanken in Duitsland hem als een paria hebben behandeld en 
hem al enkele malen in de gevangenis hebben gegooid onthult 
dokter Hamer in dit videofragment wie de (satanische) heersers 
zijn voor wie de “gezondheidszorg” wereldwijd een wapen is 
waarmee zij duizenden zieken per dag ombrengen. En wat was nu 
in de ogen van deze criminelen de misdaad van dokter Hamer? 
Hij heeft de wereld een weg ter ontkoming gegeven uit de 
klauwen van deze massamoordenaars. Om dit in een paar regels 
toe te lichten herhaal ik hier maar even wat in de inleiding van 
deze pagina al stond te lezen. 

 Van al de kankerpatiënten die door de beulen van de 
kankerindustrie worden “behandeld” is 98% binnen 5 
jaar dood. Of beter gezegd: vermoord!! 

 Wat niemand echter van deze massamoordenaars mag 
weten is dat dankzij de Germanische Neue Medizin van 
dokter Ryke Geerd Hamer 98% van de behandelde 
kankerpatiënten volledig geneest. 
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Ik laat het aan het gezonde verstand van de lezer over om te 
bepalen bij wie hij/zij het beste kan aankloppen voor echte 
genezing! De vrijmetselarij (= een vorm van satanisme) die als de 
eigenaar van deze moordmachine ook nog eens ontstellend hoge 
winsten binnenhaalt voordat ze haar slachtoffers doodt heeft al 
generaties lang een moorddadig en leugenachtig systeem in 
gebruik dat zich schuilhoudt achter het masker van 
“gezondheidszorg” maar in werkelijkheid slechts dient om de 
wereldbevolking sterk uit te dunnen, om zodoende “moeder 
Aarde” van de ondergang te redden. Deze Gaia religie is 
wereldwijd in opkomst en is als mix van diverse heidense religies, 
occultisme, Oosterse mystiek, feminisme etc. de drijvende kracht 
achter de hedendaagse milieugekte. Haar doel is om planeet 
Aarde te ontlasten van het “overschot aan mensen” en om 
zodoende de wereldbevolking terug te brengen naar 500 miljoen. 
O.a. de “kankerbestrijding” is dus een middel voor deze mega 
criminelen om dit te bereiken. De ontdekkingen van dokter 
Hamer zijn daarom beslist de meest opzienbarende ontdekkingen, 
betreffende oorzaak en genezing van kanker (en van vele andere 
ziekten). Wie dus meer over het werk van dokter Hamer wil 
weten kan daarover via de onderstaande links meer te weten 
komen. 

 
Voor wie zich nu afvraagt wat het onderwerp van deze pagina 
met het hoofdonderwerp van deze website van doen heeft: het is 
een feit dat de misdaden van de “gezondheidszorg”, de medische 
wetenschap en de farmaceutische industrie een aanval vormen op 
de schepping Gods, de mens. Juist omdat velen hun Schepper niet 
(willen) kennen is dat voor de satan een kans bij uitstek om al 
deze verloren zielen voor eeuwig van hun Schepper te scheiden 
door hen te laten vermoorden onder de handen van deze witte 
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jassen criminelen. In Joh. 8:44 noemde Jezus de satan dan ook 
niet voor niets de mensenmoorder van den beginne!! 
 
Andere pagina's op deze site die hetzelfde onderwerp behandelen: 
Griep, of toch iets heel anders...!!! 
Genezing van kanker.  
 
Wat al het voorgaande ten slotte duidelijk heeft gemaakt is dat 
zondige, tegen de Schepper in opstand gekomen, mensen zelf 
voor god gaan spelen. Een god die zich in zijn rebellie tegenover 
de Schepper als een despoot gedraagt en met o.a. chemische 
middelen iedereen wenst uit te roeien die niet buigt voor zijn ego. 
Deze vijanden van God zijn echter zelf gevangenen van de zonde. 
En het loon van die zonde is de dood! 

Het antwoord op het zondeprobleem gaf Jezus in Johannes 11:25-
26: “Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal 
leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij 
gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?” De 
satan wilde de mens ooit wijsmaken dat wij als God zouden zijn. 
Het beste wat ons kan overkomen is daarentegen dat wij van God 
mogen zijn. 

Spreuk: 
De kankerbestrijding houdt zich uitsluitend bezig met het 
bestrijden van de kankerbestrijders.  
 
P.S. 
Mocht je de inhoud van deze pagina op een meer conventionele 
manier onder de aandacht van andere belangstellenden willen 
brengen, wees dan zo vrij en print deze pagina.  
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Genezen van kanker in 6 stappen? 
  
DEZE POST IS GESLOTEN VOOR COMMENTAAR. IK 
WIL JE VERZOEKEN DE DISCUSSIE HIER VOORT TE 
ZETTEN, ZODAT DAAR WEER FRISSE NIEUWE 
INZICHTEN KUNNEN WORDEN GEDEELD. 
2e Aanvulling op onderstaande info! 
Het is vandaag 22 april 2017 en mijn nieuwe website is gelanceerd! 
Daar deel ik mijn laatste inzichten over wat ik denk dat kanker is. Zie 
het artikel ‘Wat is kanker?‘ Een aantal van onderstaande inzichten heb 
ik (deels) moeten bijstellen. 

Ik deel hier graag mijn herziene visie op onderstaande punten: 

1. Ik geloof niet meer dat kanker wordt veroorzaakt door een 
infectie met een schimmel. Schimmels spelen nog zeker een 
rol in de celdeling van de kankercel en zijn ook altijd bij 
tumoren aanwezig, maar zij zijn niet de oorzaak! Er is een 
buitengewoon interessant boek, waar de rol van schimmels 
het best wordt beschreven. Het is het boek Cancer: Cause, 
Cure and Cover-up door Ron Gdanski. 

2. Ik geloof niet meer dat zuurstof gebrek de oorzaak is van 
kanker. In het experiment van Otto Warburg is wel 
aangetoond, dat wanneer je een cel zuurstof onthoudt er een 
kankercel ontstaat, maar dit wil nog niet zo zeggen dat dit in 
het menselijk lichaam ook de reden is voor een cel om te 
muteren naar zodat hij sikers gaat fermenteren. Wat sinds 
Warburg de echte definitie van een kankercel is! De 
verandering in energie huishouding van oxidatie naar 
fermentatie. 
The term Warburg effect describes the observation that 
cancer cells, and many cells grown in-vitro, exhibit glucose 
fermentation even when enough oxygen is present to properly 
respire. 

3. Ik geloof niet dat het bestrijden van microben en dus het 
gebruik van MMS de oplossing voor kanker is. Is MMS 
dan helemaal afgeschreven als middel in de strijd tegen 
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kanker? Ja en nee. Ja, als inwendig middel om kankercellen 
mee te bestrijden, zeg ik dat heeft geen zin. Kanker komt atijd 
terug als je de oorzaal niet hebt aangepakt. En de oorzaak is 
geen virus, geen bacterie en geen schimmel! Ze spelen 
allemaal een rol, dat klopt. Ze worden daarom ook steeds 
waargenomen bij kanker dat klopt ook en soms verwarren we 
dan oorzaak en gevolg. Omdat we niet weten wat er eerder 
was! We maken dan een verhaal wat klopt bij onze 
waarneming. Dit heet narratieve misleiding. De wereld is er 
vol van! Lees hier wat Nassim Nicholas Taleb auteur van het 
boek  Zwarte Zwaan er zelf over zegt; klik hier. 
Nee ik wil MMS nog niet volledig afschrijven, maar het 
eerdre inzetten als hulpmiddel! Om je darmen eens goed mee 
te reinigen is het uitstekend! Om een wond mee te ontsmetten 
is het ook uitstekend in zetbaar! En om kankercellen af te 
breken die van buitenaf bereikbaar zijn, is het een optie om 
het proces te versnellen of de deling van cellen te beperken. 
Maar nog steeds geldt, als de onderliggende oorzaak niet 
aangepakt wordt is het alleen maar een doekje voor het 
bloeden. 

De eindcolcusie deel ik echter nog steeds: Geen stress, geen suikers en 
geen snelle koolhydraten in je voeding en reinigen van je lichaam. 
Alleen goede dingen eten waar alle vitaminen en mineralen inzitten en 
30 minuten bewegen en mediteren per dag! De zon in en een goede 
nachtrust nemen. 

 

1e Aanvulling op onderstaande post van 17 april 2010. 
Lees mijn laatst verschenen artikel over mijn huidige standpunt ten 
aanzien van MMS eerst voor je verder leest  hier 

Hoe ben ik te werk gegaan? 
Op deze blog lees je chronologisch wat ik allemaal heb uitgevonden en 
heb gedaan om mijzelf te genezen van kanker. Om iedereen die nu wil 
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weten wat je zelf kunt doen, heb ik mijn aanpak samengevat. Dit is hoe 
ik op dit moment denk over wat kanker is en welke mogelijkheden er 
zijn om deze te bestrijden. Mijn inzichten kunnen nog veranderen, 
omdat ik nog steeds niet uitgeleerd ben! Wanneer deze wijzigen zal ik 
dit ook op deze plek aanpassen. Indien je mijn aanpak wilt volgen, 
wil ik je er wel op wijzen dat ik je dringend adviseer om alles wat je 
van plan bent te gaan doen met je behandelende artsen te 
bespreken. 

Dit vraag ik je om twee redenen: 

1. Wanneer je behandelt wordt met chemo, bestraling of 
medicatie inneemt, moet je zeker weten dat wat je er zelf bij 
doet niet tot vervelende complicaties zou kunnen leiden. Een 
arts die je nu behandelt heeft ook het recht te weten wat je 
verder nog in je lichaam stopt, omdat wanneer er 
onverwachte bijwerkingen (positief of negatief) optreden je 
samen kunt nagaan of er factoren zijn die daarop van invloed 
zijn geweest!  Alleen dan kunnen we samen leren en 
ontdekken wat werkt. 

2. Laten wij het goede voorbeeld geven en open bespreken wat 
we doen! Alleen dan mogen we terug verwachten dat artsen 
open met hun patiënten zullen zijn of worden. Artsen zitten 
op dit moment in een keurslijf van protocollen wat het voor 
hen vaak onmogelijk maakt om buiten de getreden paden te 
treden. Wij als patiënten kunnen hen daartoe weer uitdagen! 
Laat je niet intimideren door artsen, die niet gewend zijn aan 
een mondige patiënt  maar daag hen uit scherp te zijn en met 
je mee te denken. Ze zijn vaak minder op de hoogte dan je 
denkt! 

Wat is kanker? 

Als je niet weet wat kanker is, hoe kun je het dan genezen? Vraag een 
willekeurige oncoloog wat kanker is en hij zegt iets over woekerende, 
ontregelde cellen maar vooral dat we het nog steeds niet precies 
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weten… Toch is er wel een behandeling. Ik heb dat altijd heel vreemd 
gevonden, niet weten wat je behandelt maar wel een behandeling 
hebben. 

Als je mijn blog goed hebt gelezen, weet je dat ik kanker ben gaan zien 
als een infectie door een schimmel. Voorafgaand aan deze woekerende 
schimmels, is er echter eerst iets anders jammerlijk misgegaan in je 
lichaam. Zuurstof gebrek in de cel. 

Otto Warburg toonde al in 1920 aan dat wanneer een cel onvoldoende 
zuurstof krijgt, de opwekking van energie met behulp van zuurstof niet 
meer mogelijk is  en de cel daardoor een verandering ondergaat. In 
de mitochondriën van de cel zit het DNA van een bacterie en in geval 
van zuurstoftekort kan de cel muteren naar een vorm die energie haalt 
uit een anaerobe verbranding door fermentatie van suikers. Als deze 
situatie te lang duurt blijft de cel in dit programma hangen en kan niet 
meer terug muteren, op dat moment staat de weg open naar de vorming 
van een tumor (de ontregelde cellen), waarbij door een steeds verder 
verval van het lichaam ook schimmels een kans krijgen zich te 
vermenigvuldigen. Deze schimmels gaan uiteindelijke ook uitzaaien en 
sporen vormen die zorgen voor de vernietiging van het lichaam. Precies 
zoals schimmels dat in de natuur horen te doen. Opruimen, afbreken. 

Mijn hypothese is dan ook simpel. Stop dit proces door enerzijds de 
schimmels te vernietigen en anderzijds door het lichaam weer terug te 
brengen naar een optimale (op zuurstof verbranding) gebaseerde staat. 
Dan heb je misschien wel ergens een knobbeltje, maar daar ga je niet 
dood aan! 

Of ik nu gelijk heb of niet, zou eigenlijk niet je grootste zorg moeten 
zijn. Ook niet of ik het wel of niet kan bewijzen. Ik zal er kort over 
zijn, ik kan dit niet bewijzen. Misschien lukt het ooit nog een keer om 
het wel te bewijzen maar daar heb ik dan de medewerking van onze 
medici bij nodig en voorlopig zijn die daar nog niet toe in staat. 
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Wil je weten hoe een cel werkt, hoe de cel energie (ATP) maakt? Lees 
dan dit artikel en bekijk de filmpjes goed! 

6 Stappen naar genezing 
Stap 1: Reinig je lichaam grondig met een chloordioxide kuur (MMS) 
Als je kanker hebt adviseer ik  je dringend om de MMS reinigingskuur 
te nemen. MMS staat voor Miracle Mineral Solution en berust op de 
reinigende werking van chloordioxide (ClO2). De vrije zuurstof 
radicalen die door de inname van chloordioxide in je lichaam vrijkomen 
doden alle anaerobe (foute) schimmels, bacteriën, virussen en 
parasieten ofwel pathogenen en enge beestjes. Stel je voor, je wilt toch 
niet dat er dergelijke ongenode gasten je immuunsysteem bezighouden 
en ondermijnen? Precies! Dus laten we de zaak grondig aanpakken en 
zorgen dat we deze meëeters kwijt zijn. 

Daarvoor zijn verschillende methoden, maar ze berusten allemaal op 
hetzelfde: vrije zuurstof radicalen die reageren met deze anaerobe 
stamgasten en deze dood, zonder dat de eigen aerobe cellen van het 
lichaam worden aangetast! Chloordioxide doodt alleen de kwalijke 
bacillen/schimmels,virussen, etc… omdat deze onder de 7Ph neutraal 
leven. Dat komt omdat het oppervlak van een pathogeen een lagere Ph 
heeft dan bijv. bloed. Aangezien chloordioxide zeer explosief is doodt 
het onmiddellijk de pathogenen en er blijft alleen een beetje onschuldig 
keukenzout (natriumchloride) over dat vrijwel niet waarneembaar is. 
Mooier kan het bijna niet. 

ClO2 bestaat uit 1 chloor en 2 zuurstofatomen die ‘exploderen’ wanneer 
het in aanraking komt met pathogenen onder de 7Ph. Het kan goede 
cellen geen kwaad doen. 

Ik leg het principe en mijn ervaring met de chloordioxine kuur op deze 
pagina verder uit. 
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Wil je MMS kopen? Kijk dan in de linker kolom daar heb ik 
verschillende sites genoemd waar je veilig terecht kunt en als je ze mailt 
of belt ook meer informatie krijgt. 

Stap 2: los de stress in je leven op! 
Van alle dingen die je voor jezelf kunt doen om te genezen zet ik het 
vermijden van stress op de eerste plaats. Heb je net de diagnose kanker 
gekregen dan zou ik je willen zeggen: ‘Geen paniek, laat je niet gek 
maken en onder tijdsdruk zetten. Je gaat niet acuut dood aan kanker en 
je hebt ook niet zo maar overal uitzaaiingen. Stress is een van de 
belangrijkste factoren die je in de komende tijd onder controle moet 
zien te krijgen!’ 

Stress is voor het lichaam een levensbedreigende situatie. Het lichaam 
maakt geen onderscheid tussen een file die je planning in de war gooit 
of een leeuw die klaar staat om je te bespringen. Voor het lichaam is 
stress: Fight or flight. Wat er dan gebeurt is het volgende: het lichaam 
zet zijn overlevingsprogramma in werking, met als gevolg dat alleen de 
primaire processen om te overleven aandacht krijgen. Dat betekent o.a. 
dat de bijnier grote hoeveelheden cortisol gaat aanmaken en dat de lever 
bezig is om de glucosespiegel in je bloed omhoog te jagen. Deze 
organen zijn dus bezig met zaken die voor een optimale werking van 
het lichaam niet ideaal zijn. 

Ben je voortdurend gestressed dan lukt het je lichaam niet om alle 
gifstoffen goed uit je lichaam af te voeren en kunnen deze dus veel 
langer hun schadelijke werk doen! Voor vrouwen met een oestrogeen 
gevoelige tumor is het van levensbelang  om de lever in staat te stellen 
de oestrogenen die met de cyclus vrijkomen, tijdig weer uit het bloed te 
filteren. Het is dus ook om die reden dat vrouwen geen of zeer beperkt 
alcohol moeten nuttigen! De lever kan niet alles tegelijk! 

Stap 3: Bekijk je voedings patroon! 
Wat je nodig hebt wanneer je ziek bent of kanker hebt is zoveel 
mogelijk versterking van je immuunsysteem, daarin moet je in de eerste 
plaats suikers (alle geraffineerde suikers, ook geen zoetstoffen, alle 
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snelle koolhydraten en geen alcohol!) gaan schrappen. Suiker is de 
brandstof van kankercellen en alle ongewenste beestjes in je lichaam 
die je ziek kunnen maken. 

Geen suikers > geen brandstof > geen uitbreiding van de kanker 
haarden!  

Wat je wel eet zijn heel veel groentes (vermijd zoet fruit, neem zuur 
fruit) ongebrande noten, yoghurt (fosfor), vette vis (omega 3) en wat 
eieren zacht gekookt. Een benadering die hierbij goed aansluit is het 
kiezen voor voedsel waardoor je lichaam basisch blijft. En dat betekent 
zeer weinig vlees, melk (zuivel) en geen schimmelkaas! 

Stap 4: Zuiver je lichaam met vezels 
In stap 1 hebben we alle medepassagiers al de deur uitgezet, maar 
overal in je lichaam zijn er nog cellen die volgepropt zijn met 
gifstoffen! Wanneer je lichaam zich geen raad weet met alle overbodige 
suikers, oestrogenen, cortisol en andere echte gifstoffen zoals kwik en 
aluminium, zal je lever deze inpakken in vet en worden deze in je 
vetcellen opgeslagen. Snap je nu waarom mensen dik kunnen worden 
van stress? Om de afvoer van deze gifstoffen mogelijk te maken, moet 
je anders gaan eten en allereerst de suikers en snelle koolhydraten 
vermijden. Dat is ook eigenlijk leeg voedsel, daar hebben we nu echt 
even niets aan wanneer we proberen sterker te worden en te genezen! 

Wat we nodig hebben zijn vezels! Om de gifstoffen te kunnen binden 
heeft het lichaam vezels nodig! En deze zitten volop in peulvruchten, 
groenten en fruit. Daarmee slaan we dus twee vliegen in een klap: we 
zuiveren het lichaam van gifstoffen en versterken het tegelijk met alle 
mooie vitamines, mineralen en bouwstoffen die we uit deze 
voedingsmiddelen kunnen halen! 

Gezondheid begint in je darmen, dan de lever, dan je nieren en tot slot 
je bloed. Je bloed moet weer overal in je lichaam zuurstof kunnen 
leveren, maar kan dat pas als je in deze volgorde je lichaam hebt 
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gereinigd en van gifstoffen en allerlei ongewenste micro-organismen 
zoals, virussen, schimmels, bacteriën en gisten hebt ontdaan. Je zult 
zien dat je daardoor gaat afvallen en je lichaam vetten gaat afstoten 
waar allemaal gif in ligt opgeslagen! Dat ruimt lekker op! 

Stap 5: Reinig je nieren en bloed met zuiver water 
Natuurlijk lukt het niet om je lichaam te zuiveren wanneer je 
onvoldoende drinkt! Drink per dag minstens 1,5 liter water! Liefst 
bronwater en zonder koolzuur (!), maar gewoon leidingwater kan 
natuurlijk ook. Het gaat erom dat je lichaam gifstoffen kan afgeven en 
daarvoor werkt water het best. Als de waterstof moleculen al bezet zijn 
met de stoffen uit thee en koffie is er geen plaats meer over om 
gifstoffen te transporteren! 

Zorg voor minimaal 30 minuten beweging per dag, dat zorgt voor het 
doorpompen van je lymfevaten stelsel en zorgt ervoor dat gifstoffen je 
lichaam ook uit kunnen! Als je loopt pompt je hart uiteraard ook en 
zorgt ervoor dat je weer voldoende doorbloeding krijgt. 

Stap 6: Bouw je immuunsysteem op tot een krachtpatser 
Je bouwt je immuunsysteem op wanneer je ervoor zorgt dat je lichaam 
bouwstoffen heeft om terug te vechten, daarvoor is je dieet heel 
belangrijke maar er zijn drie essentiële krachtpatsers die je nodig hebt 
om terrein terug te winnen van je kanker: 

1. Ik  adviseer je om onmiddellijk na de chloordioxine kuur te 
starten met bij slikken van hoge dosis vitamine C, dat reinigt 
te darmen sowieso, maar zorgt er ook voor dat je cellen 
worden beschermd en micro-organismen elke dag weer 
kunnen worden uitgeschakeld. Bouw op naar 7 -10 gram(!) 
per dag. Je moet vitamine C slikken om je bloedvaten in 
tiptop conditie te krijgen. Vitamine C herstelt de collageen 
lagen van je slagaderen zodat deze flexibel blijven. Heb je 
een tekort aan vitamine  C dan ontstaat er een waterige laag in 
je aderen waar calcium en cholesterol in neerslaan, wat de 
doorbloeding bemoeilijkt. Zo ontstaan er plekken waar in de 
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haarvaten geen doorbloeding meer plaatsvindt en er 
zuurstofarme plekken ontstaan.  Ideaal voor kanker! 

2. Je voldoende vitamine D3 kunt aanmaken via de zon (en bij 
slikken!), vitamine D3  is DE reparatieset; een hormoon dat 
vanuit de lever in je nieren wordt omgezet naar een super 
bouwstof die je cellen repareert… neem een dosis van 1000-
2000 I.E of I.U per dag. 

3. Je voldoende melatonine kunt aanmaken (of gewoon weer bij 
slikken), dit is de tweede belangrijkste reparatie mogelijkheid 
van je lichaam, en melatonine maak je s’nachts aan in het 
pikke donker! Zorg voor een volledig verduisterde 
slaapkamer. Hierin spelen ook weer je lever en nieren een 
belangrijke rol…ga dus op tijd slapen! 

Je kunt voor een goed advies over supplementen contact opnemen met 
dr. Klatte in Den Haag hij is orthomoleculair arts en zal je de juist 
ondersteunende supplementen voorschrijven. 

Praktijk voor biologische geneeskunde 
M.G. Klatte 
Bankastraat 146 
2585 ET Den Haag 
Tel. 070-3523800 

En dan nog even dit: Oestrogenen zijn de hormonen die celdeling 
aanjagen en zetten kanker dan ook op scherp. Oestrogenen zijn, als ze 
in je bloed blijven circuleren, kankerverwekkend. Zorg dat je lichaam 
daarom oestrogeen snel weer kan afbreken, dat doe je door het 
bovenstaande dieet en stappen te volgen. 
Zorg bovendien dat je van je overtollige vet afkomt, want behalve in je 
eierstokken worden oestrogenen ook in de vetlagen van je bindweefsel 
aangemaakt… een heerlijk plek daarvoor zijn je borsten…Eet dan ook 
geen vlees en met name kippenvlees dat vol zit met oestrogeen of soja 
met phyto-oestrogenen! 

Samengevat? 
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Geen stress, geen suikers en geen snelle koolhydraten in je voeding en 
reinigen van je lichaam. Alleen goede dingen eten waar alle vitaminen 
en mineralen inzitten en 30 minuten bewegen en mediteren per dag! De 
zon in en een goede nachtrust nemen. Succes! 

Er is 2 keer een biopt genomen ze wouden een longpunctie doen Deze 
heb ik geweigerd net als de bestralingen 25X op mijn stembanden Ik 
had zelf al uitgedokterd dat slechte voeding (vitamine gebrek) de 
oorzaak was. Vitamines en kruidenthee deden het werk. 

BEANTWOORDEN 
1. peter schreef:  

Beste Linda, 

Dankzij oa jouw blog heb ik mijzelf binnen 6 maanden van kanker 
kunnen genezen Door jouw adviezen op te volgen en een beetje logisch 
verstand te gebruiken is mij dit gelukt. Ontgiften gaf bij mij veel jeuk. 
Belangrijk is natuurlijk ook dat je de innames van gif voorkomt 
(stoppen met roken bv). Gezonde voeding met de eventueel 
supplementen doen de rest. Ik ben trouwens geen seconde bang geweest 
dat ik zou falen. 
De KNO- en longarts vonden mijn keuze maar niks maar gaven later 
wel toe dat ik de goede keuzes had gemaakt. 
Ben nu alweer 3 maanden vol aan het werk en voel me beter dan ooit. 
Elke dag een smoothie en veel fruit staan op de menukaart. Geen 
cola/frisdank en suikers meer 
Belangrijk bij de bestrijding van kanker is dat je weet waar het vandaan 
komt dus kijk in de spiegel en vraag dit aan jezelf (vaak weet je het zelf 
al …slechte voeding bv) 
Ik kan iedereen dan ook adviseren om niet al te snel de door artsen 
voorgestelde behandelingen zomaar toe te passen en eerst eens goed na 
te denken 

Beste peter, 
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Welke soort kanker had je en was het op 1 plek of uitgezaaid? En wat 
heb je precies gedaan/opgevolgd? 

Alvast bedankt voor je antwoord. 
Hanna 

Beste Hanna, 

Er is bij mij keelkanker geconstateerd en een vlek op mijn long. Veel 
vitamines ( C en D) en gezonde voeding + probiotica hebben de klus 
geklaard. Ook veel kruidenthee gedronken (alsemthee)en stoppen met 
suiker inname De tumoren zijn verdwenen en de vlek is niet gegroeid. 

Mooi om te lezen dat vitamines en probiotica je hebben genezen. 
Je had keelkanker die niet uitgezaaid was? ( vlek op longen als 
uitzondering misschien?) Kreeg je geen operatie als mogelijke 
behandeling? 

1. Linda Woudstra schreef:  

Beste Peter! 
Ik heb mezelf even een sabbatical gegund deze zomer en mijn PC en 
mailbox vermeden! Dat is ook zeer heilzaam. Wat een geod nieuws!!! 
Ik weet ook zekeer dat dit mij ook nog eesn zal gaan lukken. Bij mij 
zit/zat er nog een hele hoop stress achter en dat heb ik in de afgelopen 
maanden voor een heel groot deel kunne oplossen ds ik hoop dat ik nu 
eindelijk ook de juiste balans weer zal vinden! Ik zal er snel weer eens 
een blog over schrijven, anders denkt iedereen dat het niet goed met me 
gaat! 

BEANTWOORDEN 
Had ik dit maar eerder geweten, mijn vriendin us gisterochtend 
overleden en laat 3 kinderen achter, de jongste is bij mijn in huis. In feb 
dit jaar kreeg zij keelkanker. Bestraling haalde niets uit, in aug alles 
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weggehaald en een stemprotese gehad. 25 oktober was alles uitgezaaid 
en had ze 6 tot 10 mdn. Dit werd helaas nog geen 4 wkn. 
Mijn vader krijgt dinsdag de uitslag, maar of ik hem zover krijg om zijn 
levensstijl om te gooien betwijfel ik. Maar zeg het vaker het komt door 
onze slechte levensstijl. 

Hallo, 

Dank je wel voor het delen van je verhaal en je adviezen. Zeer 
profijtvol! 

Ik had een vraag over kurkuma. Ben al een tijdje opzoek naar de 
onbestraalde variant maar weet niet waar ik deze het beste kan halen. Er 
zijn een hoop op de markt zie ik maar welke te bestellen? 

Groetjes, 

Suna 

BEANTWOORDEN 
Ik werk in een groentewinkel in de Piet-Hein straat. En wij verkopen 
kurkuma.. 

Inderdaad voelt het voor mij ook zo dat je van allerlei informatie opdoet 
en vervolgens zelf moet voelen wat voor jou zelf ( je lichaamsgevoel 
zegt JA of NEE) klopt. 
Zo ben ik in die afgelopen jaren steeds andere dingen gaan doen met als 
basis rust rust rust ontspanning en veel naar buiten! 

He ze is er weer! Woutje! Zo is het helemaal! Het probleem is dat je 
gevoel niet meer bereikbaar is! je moet het opnieuw vinden en 
kalibreren. Wat een rijkdom als je daar weer mee in contact staat!!! En 
alles is al gebeurt! 
X Linda 
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Beste Linda, 

Hoe gaat het nu inmiddels met je? Wat heb je nog meer “uitgevonden 
en toegepast”? Zijn er nog veranderingen opgetreden? 
Ik hoop heel erg op uw antwoord. Groetjes hanna 

2. Jan Robert schreef:  

Beste Linda, 

Ik heb het e.e.a. gelezen op je website. De druppels en je ervaringen zijn 
erg bemoedigend en positief. Ik zie dat je ook stuit op weerstanden en 
dat is een teken dat je op de goede weg bent. Echter wat mij opvalt is 
dat er weinig onderzoek wordt gedaan naar natuurproducten en de 
werking hiervan. Zo blijkt Curcuma bijvoorbeeld ook een zeer goede 
werking te hebben op het lichaam. Dit laatste gaf me te denken; Hoe 
zou het kunnen dat er naar tabletten en pillen waarop men patent kan 
aanvragen zoveel onderzoek wordt gedaan? En naar natuurproducten 
relatief weinig? Mijn vermoeden is dat het komt omdat men geen patent 
kan aanvragen op een appel en er dus meer belang bij heeft de 
homeopathie te bestrijden. Daarnaast heb ik documentaires gezien van 
lezingen etc door artsen en voor artsen waarbij medicijnen werden 
gepromoot. Maw de huidige zorg is niet zo integer als zou moeten (met 
de nuance dat niet elke arts over 1 kam te scheren valt). Anyway ik 
vindt je blog in elk geval een erg goed initiatief waarin ervaringen in elk 
geval gedeeld worden, de focus op preventie zou natuurlijk er nog wel 
bij mogen. Zou je de MMS druppels bijv ook preventief kunnen nemen 
etc. Succes verder en ik hou je blog in de gaten! Mvg Jan 

BEANTWOORDEN 
Beste jan, 
Je bent tot de juiste conclusie gekomen, a patient cured is a customer 
lost. Het is wrang maar wel waar en dus wordt er gezocht naar 
patenteerbare medicijnen. Natuurlijke en dus goedkope oplossingen 
worden systematisch afgekraakt, zwart gemaakt of belachelijk gemaakt. 
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Dat geldt ook voor patienten die er voor uitkomen dat ze deze middelen 
gebruiken. Het dateert al vanaf de inquisitie toen hebben de autoriteiten 
onder aanvoering van de katholieke kerk de vroed- en kruidenvrouwen 
(heksen) vervolgd en systematisch uitgeroeid. Wonderen behoren nu 
eenmaal de kerk toe. Heb je je nooit afgevraagd waarom in Europa zo 

weinig echte sjamanen, natuurgenezers a la catwezel actief 
geneeskunde praktiseren? Ze zijn in hun oorspronkelijke en uitbundige 
inheemse vorm nog op alle ander continenten te vinden, maar niet in 
Europa. Hier zijn we netjes gecultiveerd en lopen in de pas van…? Fijn 
dat je het ook doorziet! Join the club! Gelukkig kun jij dan nu al over 
kennis beschikken die je in staat stelt om je te wapenen tegen ziekte, 
preventief! Lezen, lezen en googlen tot je voor jezelf een neiuwe route 
hebt gevonden die bij je past. Veel plezier! 
 

Big Pharma: Medische wetenschap is de ware kwakzalverij..!  

28 januari 2014 Door GuidoJ.  
32 Reacties E-mail Print A A A  

Een artikel over de werkelijke én wetenschappelijk cijfers achter de 
medicijnen-industrie. Een industrie die onterecht een ‘heilig 
aureool’ lijkt te moeten dragen. Het respect dat burgers hebben 
voor deze medische wetenschap is volstrekt ongegrond en feitelijk is 
het weer de omgekeerde wereld; mensen geven hun macht uit 
handen aan de artsen en farmaceuten, omdat ze niet denken 
dátgene te kunnen, wat ze deze artsen en ‘Big Pharma’ wél 
toedichten: hen beter maken. Maar we hebben een verrassing voor 
je: 
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De nieuwe kleermaker van de keizer nam iedereen in de maling.. 
Hij maakte iedereen wijs, dat hij een haarfijne draad had geweven, 
waarmee hij een haarfijn gewaad voor de Keizer zou weven. Hij 
ging aan de slag, maar niemand die durfde zeggen dat hij niets zag, 
dat er een draad, noch een gewaad was.. Inclusief de keizer..! Het 
verhaal ging maar door en uiteindelijk liep de keizer in zijn blote 
kont op straat om zijn ‘kostbare nieuwe gewaad’ te tonen..? Totdat 
een klein jongetje in het publiek op straat de betovering doorbrak, 
door te schreeuwen dat de koning in zijn blote kont liep..? De vraag 
is of we gaan wachten -met z’n allen- op dat kleine jongetje..? Of 
prikken wij het farmaceutisch sprookje zélf door..? Of zou het zijn, 
dat ons geloof in deze manipulatieve wereld té groot? Of is het 
allemaal ongeloof dat het zo is, zo zou kunnen zijn, té groot? 
Informeer je met de FEITEN! 

Elke goede arts zal je vertellen, dat jij als mens feitelijk jezélf beter 
maakt. Dat jij als mens niets anders doet, dan de hulp van een arts 
inroepen, OM JEZELF te genezen.. Jouw zelfhelend vermogen, 
jouw immuunsysteem zijn van slag bij een ziekte en/of een 
aandoening. Het is dus zaak dat je goed ADVIES krijgt, hoe je 
ZELF beter kunt worden. En dat je beseft dat het niet dat pilletje 
is, wat jou beter maakt, het dus ook niet de arts is die dat doet…! 
Integendeel!  
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En juist het uit handen geven van je ‘macht-om-beter-te-worden’ 
draagt er in ernstige mate toe bij, dat je je eigen immuunsysteem en 
je zelfgenezend vermogen wordt ondermijnd..!! 

Het weggeven van onze eigen macht zien we op alle vlakken van de 
samenleving gebeuren. De Amerikaanse burgers gaven hun macht 
weg ná de 9/11-aanslagen en zie wat er is gebeurd. De Patriot Act 
(godbetere het!) werd aangenomen en de daders van de aanslagen 
hebben precies gekregen wat hun doel was… De macht over de 
bevolking. Om hun grotere agenda uit te rollen..!  

Dus kijk ook eens naar je eigen positie in je opstelling naar 
overheden. Moeten zij ervoor zorgen dat onze samenleving beter en 
vredelievender gaat draaien? Of doen we dat zelf..? Om met de 
woorden van John F. Kennedy te spreken: ‘Ask not what your 
country can do for you, but ask yourself what you can do for your 
country’. (vert.: ‘Vraag niet wat je land voor jou kan doen, maar 
vraag jezelf af wat jij kunt doen voor je land’) 

Want is het niet is als met de zuurstofmaskers in een vliegtuig. De 
instructie van de stewardessen luidt, dat je als ouder geacht wordt 
om EERST voor jezelf te zorgen en dat zuurstofmasker op moet 
zetten, vóórdat je je kinderen helpt.. En natuurlijk is dat logisch.. 
Want als je als ouder zélf omvalt van zuurstoftekort, dan sleur je je 
kinderen mee in die situatie..!  

En dát is nu precies wat er in onze ogen ontbreekt in onze 
maatschappij in het algemeen en in dit geval, in de gezondheidszorg 
in het bijzonder. We dienen weer ná te gaan denken over onze eigen 
kracht, we dienen onszelf te bekrachtigen; de mácht weer terug te 
nemen om onsZELF te bekrachtigen. En die zuurstofmaskers 
opzetten, dát kunnen en doen we zelf. En dat dat nodig is, moge 
blijken uit dit artikel, waar wij ongelooflijk van schrokken.. 

Alles van wat wij hier op de site telkens onder de aandacht 
brachten, op het gebied van farmaceutisch gekonkel en geklooi, is 
nog maar een kleine fractie van wat er werkelijk aan manipulatie, 
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verdonkeremaning, regelrechte fraude, hebzucht en overheersing 
aan de orde is..! We worden, en daar komt het op neer, continue 
besodemietert. De mensen die het weten kunnen, durven vaak niets 
meer te zeggen, omdat het schip al zó lang de verkeerde kant op 
gaat, dat het bijna surrealistisch is om de waarheid te vertellen.. 
En toch zullen we wakker moeten worden om de keizer naakt te 
zien lopen, in zijn ‘nieuwe kleren’…! Ken je dat sprookje van 
Andersen..? (afbeelding) De medische wetenschap is God niet, de 
overheid is God niet, militairen en politie zijn God niet.. Het is aan 
onszelf om de macht over onze eigen goddelijke kracht/vonk uit te 
oefenen. Kritisch te blijven, maar vooral te beseffen dat het uit 
handen geven van de macht over onszelf, onherroepelijk leidt tot 
misbruik van ons goed vertrouwen.. En dat bewijst dit artikel 
opnieuw..! Laten we alsjeblieft onsZELF weer en nog beter 
maken..! 

x 

 

x 

Medische wetenschap blijkt de ware kwakzalverij..! 

x 

2014 WantToKnow.nl/.be 
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x 

Het gezaghebbende British Medical Journal heeft een onderzoek 
laten uitvoeren naar 2500 van de meest voorgeschreven reguliere 
medische behandelingen en medicijnen. De uitkomsten zijn 
gepubliceerd in ‘Clinical Evidance Handbook’. En deze uitkomsten, 
nota bene gedaan door de reguliere medische wereld zélf, zijn zeer 
verontrustend. De geneeskunde blijkt al jarenlang gebruik te 
maken van medicatie waarvan slechts 12% een positief effect zou 
kunnen hebben. De rest is kwakzalverij of zelfs levensgevaarlijk…! 

Het ‘Clinical Evidance Handbook’ is duidelijk: 
slechts 12% van de 2500 meest gebruikte en voorgeschreven 
medicijnen en behandelingen door artsen krijgen het predicaat 
‚bewezen positief effect’. Dit predicaat is gebaseerd op meta-onderzoek 
waarbij minimaal één onderzoek is gevonden dat een positief effect 
aantoont dat groter is dan de schadelijke effecten. De wetenschappelijke 
redactie houdt daarbij wel een slag om de arm: ‘Bewezen positief effect’ 
betekent niet dat de behandeling bij alle mensen effectief is of dat er ook 
andere gewenste positieve effecten zijn, noch dat een gemeten positief 
effect op een ander tijdstip na de behandeling nog steeds aanwezig zal 
zijn.” 
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Valsheid in medische publicaties Scientific-Ethical Committee for 
Copenhagen and Fredriksberg Municipalties geven in hun onderzoek 
aan dat “75% van alle gepubliceerde medisch-wetenschappelijk 
onderzoek niets anders is dan promotiemateriaal.” Deze enorme fraude 
kwam aan het licht nadat farmaceutisch fabrikant Wyeth werd 
gedwongen om al haar documenten openbaar te maken. De zaak werd 
gestart nadat 14.000 vrouwen na het gebruik van het overgangsmiddel 
‘Prempro’ borstkanker ontwikkelde. ‘Prempro’ is een medicijn dat 
bestaat uit een combinatie van geconjugeerde oestrogenen en 
progesteron. De, in dit geval door Wyeth aangestelde 
marketingsbureaus, waren bekend als ‘Medische voorlichting- en 
communicatiebureaus’. 

 

De doelstellingen van Big Pharma om macht te krijgen en geld te 
verdienen, staan haaks op de doelstelling van iedere burger, om voor 
lage kosten gezond te blijven, ZONDER medicijnen.. 

In 2002 waren er 18 artikelen gepubliceerd waaruit naar voren kwam 
dat ‘Prempro’ goede diensten zou verlenen aan vrouwen in de 
overgang. Deze publicaties waren o.a. te lezen in International Journal 
of Cardiology en American Journal of Obstetics & Gynecoloy. 
Opmerkelijk is dat vlak voor deze publicaties de ‚Womens Health 
Initiative’ had aangetoond dat hormoonpreparaten in de overgang 
juist gecontraïndiceerd waren omdat ze het risico op borstkanker 
en herseninfarcten vergroten. Deze medische voorlichtings- en 
communicatiebureaus werken in opdracht van alle farmaceuten om hun 
producten aan de artsen te promoten. 

Het bedrog van kankerbestrijding                       No.1048 

42 
 

Het systeem dat door al deze medische communicatie bureaus 
wordt, gebruikt ziet er als volgt uit: 
Er wordt een meta-analyse gedaan van klinisch wetenschappelijk 
onderzoeken. De uitkomsten van deze onderzoeken krijgen een 
positieve draai mee. Vervolgens wordt er een medisch professional of 
wetenschapper als hoofdauteur in naam aangezocht. Deze ‘hoofdauteur’ 
hoeft het artikel niet gelezen te hebben. De naam erbij is voldoende 
voor betaling, publicatie en eeuwige roem. 

Professor A. Fugh-Berman van het 
‘Georgetown University Medical Centre’ in Washington deed 
onderzoek naar deze vorm van medische wetenschappelijke publicaties. 
Ze ontdekten dat er de afgelopen 12 jaar 90.000 van dergelijke 
publicaties in medische tijdschriften waren geplaatst.“Elk medisch 
wetenschappelijk tijdschrift is ‘besmet’ met dergelijk soort reclame 
materiaal verborgen als wetenschappelijk artikel geschreven door 
medische communicatie bureaus in opdracht van farmaceuten.” [2]. 

Wyeth blijft dit middel (Prempro) nog steeds als ‘medisch 
wetenschappelijk bewezen’ via internet promoten. [3] Het Scientific-
Ethical Committee for Copenhagen and Fredriksberg Municipalties 
geeft dan ook aan dat van de door de Clinical Evidance Handbook 
gestelde 12%, 75% vermoedelijk frauduleus is. Het getal moet naar 
beneden worden bijgesteld naar 3% met het predicaat ‘bewezen positief 
effect’. 

De cijfers op een rijtje 
Clinical Evidance Handbook van de British Medical journal Publisher 
meldt dat van de 2500 meest voorgeschreven medicamenten en 
behandelingen: 
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 – 3% een groter ongunstig dan gunstig effect scoort. 
 – 5% waarschijnlijk geen gunstig effect heeft. 
 – 8% evenveel gunstige als ongunstige effecten heeft (uitruil 

middelen). 
 – 12% enig bewijs van gunstig effect scoort. 
 – 23% een zeer zwak bewijs voor enig gunstig effect laat zien. 
 – En, dat van 49% procent totaal niet bekend is wat voor effect 

het heeft. 

 

Vaccinaties zijn één van de grote melkkoeien voor Big Pharma. Hun 
werking is NOOIT bewezen. Aangehaalde bewijzen zijn op onjuiste en 
dus valse fundamenten gebaseerd. Kijk naar de griepprik, waarvan 
inmiddels alom wordt aangenomen dat het volstrekte onzin is..! (klik 
voor artikel over dit boek) 

Farmaceuten zelf aan het woord… 
Vice president genetica A. Roses van GlaxoSmithKline meldde bij de 
besloten presentatie dat “90% van de producten van GlaxoSmithKline, 
en dat van ieder ander farmaceutisch bedrijf, bij de meerderheid van de 
patiënten niet werkt.” [5] Wetenschappelijk medewerkers van één van 
de grootste farmaceuten ter wereld: Bayer: “Tweederde van alle 
medicatie tegen kanker, vrouwenziekten en hartziekten blijken in een 
tweede onderzoek niet de resultaten te kunnen bevestigen.” En zoals je 
weet is herhaalbaarheid van onderzoeksresultaten is één van 
belangrijkste grondvesten van wetenschappelijk bewijs. [6] Het vormt 
de basis van o.a. de uitspraken van Edith Schipper: ‘Evidence Based, 
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zou het uitgangspunt in de gezondheidszorg moeten zijn’...! Amgen, een 
andere grote farmaceut kon van 53 klinische geneesmiddelonderzoeken 
voor kanker en andere bloed ziekten 47 niet reproduceren. [7] 

Complementaire aanpak 
Wetenschappelijk uitwisselingsbureau Science Exchange laat bij monde 
van directeur E. Iorns het volgende weten: “De natuur is complex en in 
de experimentele opzet (van medisch wetenschappelijk onderzoek) 
worden niet altijd alle variabelen voldoende meegewogen.” [9] 
Hiermee geeft zij in feite weer dat het leven complex is, het menselijk 
lichaam dynamisch en voortdurend verandert door de inwerkingen van 
o.a. de leefstijl, leefomgeving, cultuur enz. En dat de invloed hiervan op 
o.a. genetica, psyche, neuronale verbindingen enz. niet wordt betrokken 
in wetenschappelijk onderzoek. 

Het is zoals longarts Mariska Koster via twitter laat weten “Je leert als 
arts een mens als patiënt te zien. Veel later leer je dat weer andersom”. 
De complementaire geneeskunde wijst hier al eeuwen naar, maar wordt 
door de overheid, zorgverzekeraars, farmaceuten en reguliere medische 
wereld op een schandalige manier als ‘kwakzalverij’ afgeschilderd. 

x 

‘Regulier’ is de ware kwakzalverij..!! 
X 

Het wetenschappelijke tijdschrift ‘New Scientist’ meldde in 
september 2012: “De Medische wetenschap is op wankele 
grondvesten gebouwd.”[8] 
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De cover van het nieuwe boek van Dr. Ben Goldacre. (klik voor lead 
naar Bol.com) 

De ‘Vereniging tegen kwakzalverij’ houdt regelmatig heksenjachten 
tegen, in hun ogen ‘niet bewezen’ geneesmethoden zoals homeopathie. 
Haar website www.kwakzalverij.nl vermeld dit ook. Zij stelt dat 
uitsluitend de reguliere medische praktijk juist en bewezen is. Tot haar 
grote voorbeelden behoort onderzoeksjournalist Ben Goldacre. Hij 
stelde regelmatig ‘alternatieve’ en complementaire geneeswijze aan de 
kaak in zijn column ‘Bad Science’ in The Guardian. 

Onlangs schreef deze Goldacre het boek ‘Bad Pharma’. Goldacre meldt 
daarin dat het merendeel van medische onderzoeken onjuist zijn. 
Tevens meldt hij dat de meerderheid van de artsen hun 
wetenschappelijke literatuur slecht kennen en dat deze literatuur door 
het achterhouden van juiste gegevens door de farmaceutische industrie 
onjuist is. Werkelijke gegevens van bijwerkingen komen niet bij de arts 
en de patiënt terecht, maar worden door de farmaceutische industrie 
achtergehouden. Daarbij maakt Goldacre de lezer er tevens op attent dat 
het grootste deel van de geneeskundige opleiding van artsen door deze 
farmaceutische industrie wordt bekostigd. [4] 

Wat Goldacre in feite zegt is: De reguliere medische wereld is volgens 
de normeringen van de overheid voor wetenschappelijk bewijs en de 
‘Vereniging tegen Kwakzalverij’ is minimaal een 
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pseudowetenschap die neigt naar kwakzalverij. Dit wordt mede 
ondersteund door de uitkomsten van het onderzoek van de reguliere 
medische wereld zelf. 

Oplossing 
Er zou per direct door iedere arts gecontroleerd moeten worden of, wat 
hij voorschrijft op werkelijke wetenschap berust. En er moet voor alle 
geneeskundige behandelwijze (regulier en complementair) met dezelfde 
maten gemeten worden. 

En misschien.. Heel misschien…! 
Wellicht gaat het verhaal zelfs nog dieper..! Voor ons in ieder geval 
wel.. Want is het onze ‘denk-achterstand’, die ons niet het volledige 
beeld toont..? Zijn we niet wakker genoeg..?? Want wij vinden dat bij 
het beeld van een falende farmacie, ook de termen ‘onderdrukking’ en 
het zogenaamde ‘dumbing down’ (het moedwillig domhouden en -
maken van mensen) meegenomen moeten worden in onze afwegingen. 
Waarom worden deze vernietigende medicijnen niet met volle aandacht 
bestreden..? Waarom zijn overheidsinstanties, zoals de Amerikaanse 
FDA (food- & drugadministration) zo laks? Waarom komen ze zo 
slecht op voor de menselijke gezondheid..?! 

Je kunt zeggen dat we beren op de weg zien, ‘conspiracy-theoristen’ 
zijn, maar dan zijn we toch écht niet de enigen..! We zijn in het 
voortreffelijk gezelschap van velen, mensen die zien-wat-ze-zien, 
mensen die weten waar ze over spreken. Onder hen is David Icke, en 
zijn verhaal in dit perspectief, vinden we waardevol genoeg om het 
hier te laten zien. Helaas in het Engels, dus niet voor allen, maar 
hopelijk wel voor velen te volgen. 

Is kurkuma het nieuwe superfood dat alles geneest? Eén theelepel ‘is 
genoeg om kanker te bestrijden’ 

in Gezondheid 23 september 2016 17:00 14 Reacties 6,184 Bekeken  
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Kurkuma was ooit niets meer dan een specerij. Tegenwoordig wordt het 
gezien als superfood dat kan worden gebruikt om allerlei aandoeningen 
te genezen, van maagzuur tot voedselvergiftiging. 

In landen als India, waar men veel kurkuma eet, komt darmkanker veel 
minder vaak voor. Is er mogelijk een verband? Een Amerikaanse studie 
concludeerde dat curcumine, het actieve bestanddeel van kurkuma, bij 
muizen de strijd aangaat met borstkanker. Andere studies tonen aan dat 
het plaques helpt vernietigen die worden geassocieerd met Alzheimer. 

Gen 

Voor het BBC-programma Trust Me I’m A Doctor werden 100 
vrijwilligers onderverdeeld in drie groepen. Eén groep kreeg een 
capsule met kurkuma, de tweede groep kreeg een placebo en de laatste 
groep werd gevraagd iedere dag een theelepel kurkuma toe te voegen 
aan het dieet. 

Bij de vrijwilligers die kurkuma hadden toegevoegd aan hun eten 
werden opvallende veranderingen geconstateerd. Het ging daarbij 
bijvoorbeeld om veranderingen met betrekking tot een gen dat wordt 
geassocieerd met kanker, depressie en allergieën zoals astma, legt 
professor Martin Widschwendter uit. 

Fascinerend 

Er werd alleen gekeken naar veranderingen in het bloed. Het is goed 
mogelijk dat in het weefsel andere effecten optreden. “Hoe dan ook zijn 
de resultaten fascinerend,” zegt hij. “We hebben laten zien dat kurkuma 
belangrijke onderdelen van de software van onze genen kan resetten.” 

De supplementen hadden geen effect op de genen van de proefpersonen 
omdat kurkuma mogelijk in het voedsel moet worden verwerkt om in 
het lichaam te kunnen worden gebruikt 
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http://www.ninefornews.nl/big-pharma-inpakken-docu/ 

Big Pharma kan wel inpakken.  
Deze wetenschappelijk 
onderbouwde documentaire 
laat zien waarom 
10 mei 2017 17:00  

Onze gedachten, overtuigingen en emoties hebben een enorme 
impact op onze gezondheid en ons vermogen om te genezen. 

Uit de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat we niet 
het slachtoffer zijn van onveranderbare genen. We hebben meer 
invloed op onze gezondheid en ons leven dan we denken, zo 
blijkt uit de nieuwe documentaire Heal, die op 1 juni in première 
gaat op het Illuminate Film Festival. 
Buitengewone genezer 

In iedereen schuilt een buitengewone genezer en het menselijk 
lichaam is tot buitengewone dingen in staat. 

Genezing kan extreem complex en persoonlijk zijn, maar kan ook 
spontaan gebeuren. De film volgt drie mensen om erachter te 
komen wat werkt en waarom. 

“Als een persoon ziek is, moet je erachter zien te komen in welk 
opzicht je jezelf gijzelt en die toxische gedachten loslaten”, legt 
dr. Michael Beckwith uit. 
Bevrijden 
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Hij herinnert ons eraan dat het belangrijk is om los te laten en te 
vergeven om onszelf en anderen te bevrijden. Vergeving 
geneest, aldus Beckwith. 

We weten nu veel meer over het menselijk lichaam dan 100 jaar 
geleden, stelt schrijver Gregg Braden in de documentaire. “Wat 
we nu weten is dat ieder orgaan in het menselijk lichaam zichzelf 
kan genezen, als de omstandigheden gunstig zijn”, zegt hij. 
Repareren 

Zelfs de organen waarvan eerst gedacht werd dat ze niet konden 
genezen. Hij noemt onder andere ruggenmerg-, hersen-, hart- en 
prostaatweefsel. 

“De wetenschap laat nu zien dat ze zijn ontworpen om zichzelf te 
repareren en te genezen,” aldus Braden. 

Als een persoon bij de dokter komt en de diagnose reumatoïde 
artritis, MS, kanker of diabetes krijgt, voelt deze persoon zich 
vaak angstig of verdrietig. 
Klimaat van angst 

Als die persoon bang is zal het lichaam nooit volledig kunnen 
herstellen, legt dr. Joe Dispenza uit. Hoe positief hij of zij ook 
denkt. 

Anita Moorjani voegt daaraan toe dat we in onze westerse 
samenleving opgroeien in een klimaat van angst in plaats van 
liefde. Moorjani zag zelf hoe haar lichaam het jarenlange gevecht 
tegen kanker aan het verliezen was. Terwijl haar organen er één 
voor één mee stopten en ze in een coma wegzakte, kreeg ze een 
buitengewone bijna-doodervaring waarbij ze haar leven en de 
negatieve patronen die voor haar ziekte hadden gezorgd in alle 
helderheid doorzag. Volkomen onverwacht kwam ze weer uit de 
coma en bleek dat de kanker volledig uit haar lichaam 
verdwenen was. 
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Boekentip: Ik moest doodgaan om mezelf te genezen 

Meer informatie: Heal Documentary 
 

 
 
https://www.hln.be/nieuws/buitenland/kankersterfte-in-nederland-
behoort-tot-hoogste-in-eu-belgie-scoort-
gemiddeld~acc47509/?referer= 
 
Het aandeel sterfgevallen als gevolg van kanker in Nederland 
behoort tot de hoogste in de Europese Unie (EU). Bij iets meer 
dan drie op de tien Nederlanders die in 2015 overleden, was de 
doodsoorzaak kanker. Alleen in Slovenië lag dat cijfer hoger.  

Het EU-gemiddelde was net iets meer dan een kwart. Alleen in 
Roemenië en Bulgarije lag het aantal sterfgevallen door kanker 
onder de twintig procent, in Bulgarije zelfs ruimschoots. In 
bijvoorbeeld België overleed iets minder dan een kwart van het 
totaal als gevolg van kanker. 
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Een en ander blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau 
Eurostat. Maar het bureau geeft geen verklaring voor de 
verschillen. 

Lees ook 
 

Jaarlijks wordt bij 900 
Belgische vrouwen 
eierstokkanker vastgesteld 
 

In 2015 overleden 1,3 mensen in de EU aan kanker. Van de 
mannen overleed 28,7 procent als gevolg van kanker. Bij 
vrouwen was bij ruim 22 procent kanker de doodsoorzaak 

 


